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Nº 2118 - Ano A - Verde
7º Domingo do Tempo Comum - 20/02/2011

“Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo,
e Cristo é de Deus”
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, neste 7º Domingo
do Tempo Comum, acolhendo a palavra
que o Senhor dirige aos seus discípulos
no alto da montanha, somos chamados a
amar os nossos inimigos e a ser santos
como o Pai do céu é santo.

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
Dir.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai e a comunhão do Espírito
Santo estejam com vocês.
TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo.
5. PERDÃO: 148 (CD 3) / 151 (CD 3)
Dir.: Peçamos perdão ao Pai por tantas
vezes não nos empenharmos na busca
sincera da vontade de Deus.

Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta na luta de todas as pessoas
e grupos que testemunham um amor e
um perdão sem limites para com todos e
comprometem-se com a causa da justiça.

(Silêncio)

3. CANTO DE ABERTURA: 19 (CD 20) /
37 (CD 4)

Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho, com o
Espírito Santo, rezando:

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Glória a Deus nas alturas...

Cantemos pedindo perdão.
6. GLÓRIA

7. ORAÇÃO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 3,16-23

Oremos(pausa) Ó Deus, mãe de ternura
e compaixão, dá-nos a graça de sempre
conhecer o que é agradável aos teus
olhos e realizar a tua vontade em nossas
palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém!

11. EVANGELHO: Mt 5,38-48
12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
Antífona
13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

DEUS NOS FALA

15. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Cumpramos, nesta celebração, a
palavra do Senhor e, de mãos dadas, rezemos por aquele que nos fazem o mal,
pelos nossos inimigos, pelos que ainda
não amamos.

8. PRIMEIRA LEITURA: Lv 19,1-2.17-18
9. SALMO RESPONSORIAL: 102 (103)
Bendize ó minh’alma, ao Senhor,
pois ele é bondoso e compassivo!

(Todos rezam em silêncio)

Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
e todo o meu ser, seu santo nome!
Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
não te esqueças de nenhum de seu favores!

Dir.: Escuta, Senhor, a oração dos teus
filhos e filhas. Arranca de nós toda a violência e torna-nos misericordiosos, à tua
imagem e semelhança. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém!

Pois ele te perdoa toda culpa,
e cura toda a tua enfermidade;
da sepultura ele salva a tua vida
e te cerca de carinho e compaixão.

16. PARTILHA DOS DONS: 527 (CD 20)
/ 537 (CD 4)

O Senhor é indulgente, é favorável,
é paciente, é bondoso e compassivo.
Não nos trata como exigem nossas faltas,
nem nos pune em proporção às nossas
culpas.

17. RITO DA COMUNHÃO
18. PAI NOSSO

Quanto dista o nascente do poente,
tanto afasta para longe nossos crimes.
Como um pai se compadece de seus filhos,
o Senhor tem compaixão dos que o temem.

19. SAUDAÇÃO DA PAZ
20. COMUNHÃO: 820 (CD 8) / 821 (CD 8)
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21. ORAÇÃO

24. CANTO FINAL

Oremos(pausa) Recebemos, Senhor, tua
misericórdia em cada momento da celebração. Que ela se estenda por toda esta
semana que se inicia para que possamos
renovar nossas relações, e sermos, em
toda a verdade, santos e misericordiosos
como Tu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da paz, que nos deu a alegria
de celebrar este domingo, guarde-nos
em seus caminhos, ele que é Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém.
26. LEITURAS DA SEMANA

22. RITO DE LOUVOR
2ª f. Eclo 1,1-10; Sl 92(93); Mc 9,14-29
3ª f. 1Pd 5,1-4; Sl 22(23); Mt 16,13-19
4ª f. Eclo 4,12-22; Sl 118(119);
Mc 9,38-40
5ª f. Eclo 5,1-10; Sl 1; Mc 9,41-50
6ª f. Eclo 6,5-17; Sl 118(119);
Mc 10,1-12
Sáb. Eclo 17,1-13; Sl 102(103);
Mc 10,13-16

(O dirigente motiva a comunidade a manifestar os louvores e depois canta-se
um salmo ou canto Bíblico).

DEUS NOS ENVIA

23. NOTÍCIAS E AVISOS

ORIENTAÇÕES

• Dia 22 (terça-feira), 18h – Catedral
Metropolitana, Aniversário de Ordenação
Episcopal de Dom Luiz Mancilha Vilela
(25 anos) e Dom Silvestre Luiz Scandian.

• A cor litúrgica é a verde.
• No início da celebração, garantir
uma acolhida amorosa e carinhosa
com atitude de alegria e festa, pois
nos reunimos na santidade e na bondade de nosso Deus.
• No momento das intenções lembrar
dos aniversários de Dom Luiz e Dom
Silvestre.
• Dar destaque ao momento do
Abraço da Paz. Ele deve ser a manifestação de um gesto de amor e
reconciliação e não apenas um ato
mecânico e convencional. Para isso,
seja feita uma boa motivação.

• Dia 26 (sábado), 8 às 17h – Pastoral
Catequética Arquidiocesana para catequistas de Batismo. Representação paroquial.
• Dia 27 (domingo), 8h – Catedral Metropolitana - Missa de abertura dos trabalhos – IAM - Infância e adolescentes
missionários.
• Agendem e articulem em sua comunidade a participação na Abertura Arquidiocesana da CF-2011, Via-Sacra dia 13 de
março(Domingo), às 15h30 concentração
em frente ao Palácio Anchieta.
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Campanha da fraternidade 2011
A Trindade e a criação
A teologia cristã concebe
Deus como uma unidade
indissolúvel de três. Pessoas que constituem um
único Deus. A experiência
cristã de Deus permite à
teologia apresentar Deus
não como um ser distante
e solitário em seu poder e
transcendência.
Deus é descrito de modo familiar, as Pessoas divinas são denominadas com termos
relacionados ao nosso universo vital significativo mais íntimo: Pai, Filho e Espírito.
A razão, é que a vida foi concedida como
um dom, em que a criação é chamada à
interlocução e comunhão com o Criador, o
que confere plenitude à existência de todo
o ser criado e de toda a criação.
• A criação em Cristo – o verbo encarnado
– o primogênito
• A criação no Espírito Santo
• A criação na Igreja
• A criação na eucaristia

A alienação do ser humano em
relação ao projeto de Deus sobre a humanização, manifestase na sociedade injusta e opressora e na utilização abusiva e
destruidora da natureza.
O cuidado
Quem ama cuida – indicativo da época atual – o que é

O pecado e sua dimensão ecológica
Na crise ambiental atual, fica patente o
poder destruidor do pecado. É o mesmo
poder que nega ou deturpa a relação dialógica com o Deus da Vida e do Amor, as
relações entre homem e mulher bem como
as outras relações entre os seres humanos
(comunitárias, políticas, econômicas, etc.).
É o mesmo poder mortífero cristalizado em
estruturas sociais injustas e em modos de
produção-consumo destruidores do meio
ambiente.

cuidar?
A palavra, cuidado, no latim provém de
“cura”, que se exerce mediante atitudes
de amizade e amor. Interessante que o
cuidado exige uma atitude de confiança,
contrária à que apareceu com o pecado,
como na reflexão acima.
Assim, não é exagero dizer que o cuidado
é a essência do ser humano, o cuidado
inclui uma dimensão ontológica.
O cuidado deve ser no sentido de se alcançar uma sociedade sustentável, dirimindo as injustiças que excluem milhões
e milhões de pessoas, e pautada em um
modo de viver compatível com a preservação desta imensa riqueza que é a vida
no planeta.
Para tanto, se faz necessário mudanças
drásticas no comportamento das sociedades e camadas sociais, que apresentam
maior “pegada ecológica”, responsáveis
por grande parte das emissões de gases
de efeito estufa.
Este cuidado, requer a sabedoria para se
criar alternativas, mas sobretudo, a mudança da base dos valores que hoje sustentam
esta dinâmica da busca incessante do lucro
e do consumo.

O pecado e sua dimensão ecológica
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